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، بريوت: دار الرشد، مصنف ابن أيب شيبةابن أيب شيبة العبسي: 

٤٠٠٦. 
دار الكتب ، بريوت: جامع األصول يف أحاديث الرسولابن األثري: 

 م.۱٫٩٤العلمية، 
، اذلند، دار دائرة ادلعارف هتذيب التهذيب ابن حجر العسقالين:

 .ى۱٥٤٧النظامية الكائنة، 



 

، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، لسان ادليزان: __________
 م.٤٠٠٤

، الطبقات الكربىابن سعد بن منبع اذلامشي البصري البغدادي: 
 م.۱٫٫٠بريوت: دار الكتب العلمية، 

 م.۱٫٫٧، بريوت: دار الفكر، اتريخ دمشقابن عساكر: 
، بريوت: دار الكتب اختصار علوم احلديثابن كثري الدمشقي: 

 .٫٪۱٫العلمية، 
 م.٤٠۱٠، فاكيس، دار احلديث، سنن ابن ماجوابن ماجو: 

، التقييد دلعرفة رواة السنن وادلسانيدابن نقطة احلنبلي البغدادي: 
 م.٪٪۱٫العلمية، بريوت: دار الكتب 

مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة أبو احلسن نور الدين ادلال اذلروى: 
 م.٤٠٠٠، بريوت: دار الفكر، ادلصابيح

 م.۱٫٫٨، بريوت: دار الكتب العلمية، سنن أىب داودأبو داود: 
التقريب والتيسري دلعرفة أبو زكري حيي بن شرف النووي الدمشقي: 

 .٩٪۱٫الكتب العلمية، ، بريوت: دار سنن البشر النذير



 

موسوعة مواقف السلف يف أبو سهل شلد بن عبد الرمحن ادلغراوي: 
 ، القاىرة: ادلكتبة اإلسالمية، د ت.العقيدة وادلنهج والرتبية

، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال إكمال أبو عبد هللا عالء الدين:
 م.٤٠٠۱بريوت: دار احلديثة، 

لشهرزوري ادلعروف إببن صالح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن ا
، بريوت: دار الكتب مقدمة ابن صالح يف علوم احلديث

 .٫٪۱٫العلمية، 
، اإلستيعاب يف معرفة األصحابأبو عمر يوسف بن عبد هللا: 

 م.۱٫٫٤بريوت: دار اجليل، 

، بريوت: دار فتح ادلغيثأبو الفضل عبد الرمحن بن احلسني العراقي: 
 .۱٫٫٥الكتب العلمية، 

جواىر األصول يف علم و الفيض دمحم بن دمحم بن علي الفارسي: أب
 .۱٫٫٤، بريوت: دار الكتب العلمية، حديث الرسول

، بريوت: دار الكتب شرح السنةأبو دمحم حسني بن مسعود البغوي: 
 . ۱٫٫٤العلمية، 



 

طرق ختريج أبو دمحم عبد ادلهدى بن عبد القادر بن عبد اذلادي: 
 .٩٪۱٫للطباعة اإلسالمية،  ، مصر: دار النصرحديث

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال أبو ادلعاطي النوري: 
 م.۱٫٫٩، بريوت: عامل الكتب، احلديث وعللو

 ، بريوت: دار الفكر،د ت.حلية األولياءأبو نعيم: 
، بريوت: دار الكتب العلمية، مسند امحد بن حنبلامحد بن حنبل: 

 م.۱٫٫٦
، بريوت: لسنة النبوية يف مواجهة التحدياأمحد عمر ىاشم: 

 منشورات ادلكتبة العصرية، دت.
 .٤٠٠٥، بريوت: دار الكتب العلمية، صحيح البخاريالبخاري: 
 م.۱٫٫٠، بريوت: دار الكتب العلمية، شعب اإلديان البيهقي:

، ادلنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور تقي الدين الصريفيين:
 .ى۱٦۱٦بريوت: دار الفكر، 

، الرايض: دار النشر مكتبة فوائد دتام الراويدتام بن دمحم الرازي: 
 الرشد، د ت.



 

، سلتصر اتريخ دمشق إلبن عساكرمجال الدين ابن منظور النصاري: 
 .٦٪۱٫بريوت: دار الفكر، 

، تدريب الراويجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: 
 .٪٪۱٫بريوت: دار الفكر، 

، تدريب الراوىعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: جالل الدين 
 .٫٪۱٫بريوت: دار الكتاب العريب، 

، صنعا: مكتبة مصطلح احلديث ورجالواألىدل:  حسن دمحم مقبويل
 .٪۱٫٫اجليل اجلديد، 
، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي: 

 م.٤٠٠٤
القاىرة: ادلطبعة العربية ، مكانة الصحيحنيخليد ابراىيم مالخاطر: 

 .ى ۱٦٠٤احلديثية، 
 م.٤٠۱٤، بريوت، دار الكتب العلمية، سنن الدارمي الدارمي:

، الرايض: دار علوم طرق ختريج احلديثسعد بن عبد هللا آل محيد: 
 .٤٠٠٠السنة، 



 

، بريوت: دار الكتب العلمية، الدعاءسليمان بن امحد الطرباين: 
 م.۱٫٫٨

دراسات يف قواعد اجلرح والتعديل وعلم : سهيل حسن عبد الغفار
 ، دار الصدق، دت.الرجال

اتريخ اإلسالم ووفيات مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد الذىيب: 
 م.٤٠٠٥، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ادلشاىري واألعالم

، بريوت: دار ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال:__________
 .۱٫٨٥ادلعرفة، 

، بريوت: دار مؤسسة الرسالة، سري أعلم النبالء: __________
 م.٧٪۱٫

تذىيب هتذيب مشس الدين أيب عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان: 
 م.٤٠٠٦، القاىرة: الفاروق اخلديثة، الكمال يف أمساء الرجال

فتح ادلغيث شرح مشس الدين دمحم بن عبد الرمحن بن دمحم الشخاوى: 
 .۱٫٫٥ان: دار الكتب العلمية، ، لبنالفية احلديث
، بريوت: دار العلم علوم احلديث ومصطلحوصبحي الصاحل: 
 .۱٫٫۱للماليني، 



 

منهج نقد ادلنت عند علماء احلديث صالح الدين بن امحد األدليب: 
 .٥٪۱٫، بريوت: دار األفاق اجلديدة، النبوي

، بريوت: دار الكتب تقريب التدريبصالح دمحم دمحم عويضو: 
 .٫٪۱٫ية، العلم

، ادلدينة: ضوابط اجلرح والتعديل عبد العزيز بن دمحم بن ابراىيم:
 .ى ۱٦۱٠ادلكتبة العربية السعودية، 

حتقيق الرغبة يف عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن اخلضر: 
 .ى ۱٦٤٨، الرايض: مكتبة دار ادلنهاج، توضيح النخبة

، دط، نة األحكاماابعلوى عباس ادلالكي وحسن سليمان النوري: 
 دت.

، بريوت: دار ادلشروق، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس مألوف: 
٤٠٠٥. 

، بريوت: القاموس احمليطرلد الدين دمحم بن يعقوب الفريوزي آابدي: 
 .۱٫٫٧دار الفكر، 

، بريوت: جامع األصول يف أحاديث الرسولدمحم ابن األثري اجلزري: 
 .٥٪۱٫دار الفكر، 



 

، بريوت: دار الكتب العلمية، لسن العرببن منظور: دمحم بن مكرم ا
٤٠٠٧. 

عمل الرجال نشأتو وتطوره من القرن األول إىل دمحم بن مطر الزىراين: 
، الرايض: دار اذلجرة للنشر والتوزيع، هناية القرن التاسع

۱٫٫٪. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح دمحم مجال الدين القامسي: 

 .ى ۱٥٤٦السنة النبوية،  ، بريوت: دار احياءاحلديث
الفكر السامي يف اتريخ دمحم بن احلسن احلجوى الثعاليب الفاسي: 

 .۱٫٫٧، لبنان: دار الكتب العلمية، الفقو اإلسالمي
، مصر: مطبعة السعادة، اتريخ التشريع اإلسالميدمحم احلضرى: 
۱٫٧٦. 

، الرايض: مكتبة أصول التخريج ودراسة األسانيد زلمود الطحان: 
 .٪۱٫٩عارف، ادل

، سورابيا: شركة بنكول انداه، تيسري مصطلح احلديث: _______
۱٧٪٫. 



 

، بريوت: نشر وتوزيع منت احلديث النبوي الشريفدمحم طاىر اجلوايب: 
 .٨٪۱٫مؤسسات، 

، بريوت: جار ابن حزم، ظفر األمايندمحم عبد احلي اللكنوي: 
۱٫٫٩. 

، بريوت: فنون احلديث مفتاح السنة أو اتريخدمحم عبد العزيزاخلوىل:
 دارالكتب، دت.

، القاىرة: مكتبة مفاتيح علوم احلديث وطرق خترجيودمحم عثمان: 
 .۱٫٫٨القرأن،

، بريوت: دار الفكر، السنة قبل التدويندمحم عجاج اخلطيب: 
۱٫٪۱. 

، بريوت: دار أصول احلديث علومو ومصطالحو: __________
 .٫٪۱٫الفكر، 

 م.۱٫٫٦، بريوت: دار الفكر، لرتمذيسنن ادمحم عيسى الرتمذي: 

، القاىرة: دار احلديث، ادلستصفي من علم األصولدمحم الغزايل: 
٤٠۱٠. 



 

، بريوت: دار منهج ذوى النظردمحم زلفوظ بن عبد هللا الرتمشي: 
 .۱٫٩٦الثقافة اإلسالمية، 

، بريوت: دار الفكر، توضيح األفكاردمحم زلي الدين بن عبد احلميد: 
 دت.

، منهج النقد عند احملدثني نشأتو واترخيوطفى األعظمي: دمحم مص
 .۱٫٫۱الرايض: مكتبة الكوثر، 

، جاكرات: ادلكتبة السعدية فوترا، علم مصطلح احلديثزلمود يونس: 
 د.ت.

، الرايض: جامعة اييس نقد متون السنةمقمسفر عزم هللا الدميين: 
 .٦٪۱٫اإلمام دمحم بن سعود االسالمية، 

 .٤٠٠٧، بريوت: دار الكتب العلمية، لمصحيح مسمسلم: 
 .۱٫٦٫، القاىرة: الدار القومية، السنةمصطفي السباعى: 

 ، بريوت: دار الكتب العلمية، د ت.السنن الكربى للنسائىالنسائى: 

، بريوت: دار الفكر، منهج النقد يف علوم الديننور الدين عرت: 
 د.ت.



 

: مكتبة الرتاث اإلسالم، ، جومبانجأداب العامل وادلتعّلمىاشم أشعري: 
 .ى۱٦۱٧

هتذيب الكمال يف أمساء يوسف بن عبد الرمحن أيب دمحم ادلزي: 
 م.٠٪۱٫، بريوت: دار مؤسسة الرسالة، الرجال

 


